Betoverend Kreta
8.4

8 dagen v.a.

1.098,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 1.219,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten Transavia
middenklassehotels
7x ontbijt, 2x lunch en 2x diner
wijnproeverij in klooster
rondleiding kruidentuin
boottocht rondom Spinalonga
audiosysteem
eventuele lokale gidsen
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Rethymnon, Chania en Heraklion
Knossos en Gortys
Arkadi-klooster en Agios Nikolaos
archeologisch museum Heraklion
MAE-museum van Elefterna
Margarites en Kritsa
Agia Triada-klooster op Akrotiri
grotwoningen Matala

Vertrekdata 2023
• 18 maart

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • entreegelden •
fooien • optionele excursies

Reisleider Arjiris: “Bijzonder! In de wijnkelder van het Agia
Triada-klooster proeven we de lekkerste wijnen…”

Een eiland om te beminnen!
Het Griekse Kreta is een eiland om van te houden. Hier valt zo veel meer te
ontdekken dan de prachtige zandstranden en bruisende stadjes waar dit
vakantieparadijs om bekendstaat! De koning van de Griekse eilanden kent
namelijk een boeiende geschiedenis, die teruggaat tot ongeveer 6.500 voor
Christus. Van de Minoërs tot de Doriërs en van de Romeinen tot de Venetianen
en de Osmanen: allemaal hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkeling van dit eiland en de prachtige cultuur.
Op Kreta bewondert u de rijke erfenis van de verschillende volkeren, die het
eiland bewoond hebben. Overblijfselen van Minoïsche paleizen, restanten van
Romeinse steden, gehavende kloosters en Venetiaanse forten zijn de stille
getuigen uit Kreta’s roerige geschiedenis. Door de bezoeken aan verschillende
musea komt dit verleden nog meer tot leven. Maar Kreta is meer! Beeldschone
bergdorpjes, afwisselende landschappen, sfeervolle kustplaatsjes en een
verrukkelijke keuken maken uw bezoek alleen maar aantrekkelijker. En tijdens
de rondleiding door een bijzondere kruidentuin en het bezoek aan een
pottenbakkerij ontmoet u ook de gastvrije bevolking van het eiland.
Met al deze schatten is het dan ook niet vreemd dat het eiland in de
zomermaanden graag bezocht wordt door vele toeristen. Juist daarom is het
aantrekkelijk om het prachtige Kreta in de winter te bezoeken, in de maanden
dat toeristen zeldzamer zijn, de temperaturen aangenaam en de Kretenzers
gastvrij als altijd!

De reis in het kort
dag 1 Vlucht Amsterdam – Heraklion
dag 2 Het klooster van Arkadi, het museum van Elefterna, Margarites en
Rethymnon
dag 3 Agia Triada, wijnproeverij en Chania
dag 4 Bezoek kruidentuin, Matala en Gortys
dag 5 Vrije dag
dag 6 Knossos, archeologisch museum en Heraklion
dag 7 Panagia Kera, Kritsa, Spinalonga en Agios Nikolaos
dag 8 Terugvlucht Heraklion – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

